
  

                      ราคาปรับตัวลดลงโดยลดระดับสูงสุดลงและสร้างระดับ
ตํ�าสุดใหม่จากวันก่อนหน้า ซึ�งหากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,835-
1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจทําให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวลงทดสอบ
แนวรับโซน 1,805-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยืนได้จะเกิดแรงซื 2อ
ดันราคาขึ 2นอีกครั2ง 

04 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป แม้วา่รัฐบาลของ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้แสดงออกชดัเจนถงึการสนบัสนนุไต้หวนัที$กําลงัเผชิญหน้ากบัการกดดนัทางทหารจากจีน แต่ นายเน็ด ไพรซ์ 
โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐ กล่าวในระหวา่งการแถลงข่าวตอ่สื$อมวลชนที$ทําเนียบขาวว่า รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนําของ ปธน.ไบเดน ยงัคงสนบัสนนุ 
"นโยบายจีนเดียว" ท่าทีดงักล่าว อาจเป็นการส่งสัญญาณปรับเปลี$ยนนโยบายต่างประเทศ ของปธน.ไบเดน  หลังจากที$รัฐบาลชุดก่อนของอดีตปธน.โดนัลด์ 
ทรัมป์ แสดงจุดยืนที$แข็งกร้าวและมีการเผชิญหน้ากบัจีน ซึ$งรวมถึงกรณี สงครามการค้า, เทคโนโลยี, ฮ่องกงและไต้หวนั, ปัญหาสิทธิมนษุยชน และการแผ่
อิทธิพลในทะเลจีนใต้ แนวโน้มความตงึเครียดระหวา่งสหรัฐกบัจีนที$ลดลง ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภยั อย่างเช่นทองคํา ถูกลดความน่าสนใจลง แนะนํานกัลงทนุ
เก็งกําไรระยะสั :นจากการแกวง่ตวั หากราคาทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,835-1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไม่สามารถยืนเหนือได้อาจเห็นการอ่อนตวัลงทดสอบแนว
รับ ทั :งนี : ประเมินแนวรับไว้ที$ 1,805-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

4/02/2564 16:33 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,833.60 1,815.15 -18.45 -1.01 

Spot Silver ($) 26.87 26.48 -0.39 -1.45 

เงนิบาท (฿/$) 29.99 30.05 0.06 0.20 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 25,850 -300.00 -1.15 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 58.46 58.71 0.25 0.43 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.10 91.44 0.34 0.38 

เงนิยโูร (€/$) 1.2032  1.1988  -0.0044  -0.3700  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,800  1,787  1,765 

 1,844  1,860  1,875 

 

 



 

 

• (+) "ไบเดน" ต่อสายตรง "มอร์ริสัน" หารือประเดน็รับมือจีน-เหตุรัฐประหารในเมียนมา  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ นําสหรัฐได้พูดคยุทางโทรศพัท์
กบันายสก็อต มอร์ริสนั นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เพื$อหาทางร่วมรับมือประเดน็ปัญหาตา่งๆ ทั :งในระดบัโลกและในภมูิภาค รวมไปถึงการดําเนินนโยบาย
กบัจีนด้วย  ทําเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์เมื$อวานนี :ว่า นายไบเดนและนายมอร์ริสนัหารือกนัเรื$องการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ระบาด, การรับมือกบั
การเปลี$ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และร่วมมือกนัเพื$อกดดนักองทพัเมียนมาที$ก่อรัฐประหารยดึอํานาจจากรัฐบาลพลเรือน  เมื$อวนัจนัทร์ที$ผ่านมา กองทพั
เมียนมาได้เข้ายึดอํานาจรัฐบาล พร้อมประกาศภาวะฉุกเฉินทั$วประเทศเป็นเวลา 1 ปี และได้ควบคุมตวันางออง ซาน ซูจี ที$ปรึกษาแห่งรัฐ และนายวิน 
มินต์ ประธานาธิบดีเมียนมา 

• (+) สหรัฐยืนยันสนับสนุนนโยบายจีนเดียว แม้แสดงท่าทีเป็นมิตรกับไต้หวัน  นายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวใน
ระหว่างการแถลงข่าวต่อสื$อมวลชนที$ทําเนียบขาวว่า รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังคงสนับสนุน "นโยบายจีนเดียว"  เมื$อ
ผู้ สื$อข่าวถามว่า คณะบริหารของปธน.ไบเดนยงัคงสนบัสนนุนโยบายจีนเดียวต่อไปหรือไม่ นายเน็ดกล่าวว่า "นโยบายของเราไม่เปลี$ยนแปลง และยงัไม่
เคยเปลี$ยนแปลง แน่นอนว่า เรายังคงสนับสนุนนโยบายจีนเดียว"  คํายืนยันดงักล่าวมีขึ :นหลังจากรัฐบาลของปธน.ไบเดนได้แสดงออกชัดเจนถึงการ
สนบัสนนุไต้หวนัที$กําลงัเผชิญหน้ากบัการกดดนัทางทหารจากจีน นอกจากนี : ตวัแทนของไต้หวนัในสหรัฐยงัได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนของปธน.ไบเดนเมื$อ
วนัที$ 20 ม.ค.หลงัจากได้รับเชิญอย่างเป็นทางการเป็นครั :งแรกนบัตั :งแตส่หรัฐเปลี$ยนการรับรองทางการทตูจากไต้หวนัไปเป็นจีนในปี 2522   

• (-) EU เล็งใช้วัคซีนโควิดจากจีน-รัสเซีย แก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลนในยุโรป  สํานกัข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สหภาพยุโรป (EU) อาจอนมุตัิให้ใช้
วคัซีนต้านโรคโควดิ-19 ของบริษัทจีนและรัสเซีย โดยนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้แจ้งต่อที$ประชุม EU เมื$อวนั
องัคาร (2 ก.พ.) วา่ ผู้ผลิตวคัซีนจากจีนและรัสเซีย อาจได้รับการอนมุตัิให้จําหน่ายวคัซีนต้านโรคโควิด-19 ในยุโรปได้ โดยมีเงื$อนไขเช่นเดียวกนักบับริษัท
ผลิตวคัซีนอื$นๆซึ$งต้องยินยอมเปิดเผยข้อมลูทั :งหมด  ด้านโฆษกของคณะกรรมาธิการได้กล่าวว่า เงื$อนไขข้อหนึ$งของ EU ในการสั$งซื :อวคัซีนโควิดก็คือ
จะต้องสามารถผลิตวคัซีนนั :นใน EU ได้   

• (-) เฟดชี 2เศรษฐกิจสหรัฐอาจโตแซงหน้าจีนปีนี 2 คาดจีดีพีขยายตัวสูงกว่า 6%  นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์
หลุยส์ได้แสดงความเชื$อมั$นว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวัแซงหน้าเศรษฐกิจจีนในปีนี : โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเริ$มส่งสัญญาณการฟื:นตวัอย่าง
แข็งแกร่งในเดือนเม.ย.นี : เมื$อประชาชนได้รับการฉีดวคัซีนต้านโรคโควิด-19 มากขึ :น  นายบุลลาร์ดเปิดเผยกับผู้ สื$อข่าวหลงัขึ :นกล่าวสุนทรพจน์ในการ
ประชุมซึ$งจดัโดย CFA Society ในรัฐเซนต์หลุยส์ว่า มีความเป็นไปได้ที$เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวัสูงกว่า 6% ในปีนี : ซึ$งทําให้มีโอกาสที$จะแซงหน้าจีน  
อย่างไรก็ดี นายบลุลาร์ดกล่าววา่ ความเสี$ยงที$อาจทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกบัภาวะขาลงนั :น อาจมาจากการพบว่าวคัซีนไม่มีประสิทธิภาพมากพอที$จะ
ต้านไวรัสโควดิ-19 ชนิดกลายพนัธุ์   

• (-) ดอลลาร์รักษาแรงบวกขณะปอนด์รอดูทศิทางจากประชุม BoE ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัแข็งแกร่งที$สดุในรอบกว่า 2 เดือน เมื$อเทียบกบัยูโรและเยน
ในวนันี : ขณะที$ทศันะลบเกี$ยวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐลดลงก่อนการเปิดเผยข้อมลูสําคญัเกี$ยวกบัตลาดงาน ปอนด์ทรงตวั เมื$อเทียบกบัดอลลาร์ และ
อยู่ใกล้ระดบัสงูสดุรอบ 8 เดือน เมื$อเทียบกบัยโูร ก่อนการประชมุกําหนดนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ที$จะเปิดเผยผลเกี$ยวกบัความเป็นไปได้
ของอตัราดอกเบี :ยติดลบ ความเชื$อมั$นสําหรับดอลลาร์ปรับตวัดีขึ :นเมื$อไม่นานมานี : ขณะที$ความคืบหน้าในการฉีดวคัซีน, การดําเนินการของปธน.โจ ไบ
เดนของสหรัฐในการผ่านแผนกระตุ้นการคลงัมากขึ :น และข้อมลูเศรษฐกิจที$ดีขึ :น กดดนัให้นกัลงทนุที$มีทศันะลบตอ่ดอลลาร์บางคนยุติการเทขาย ดอลลาร์
จะเผชิญบททดสอบอีกครั :งในวนัพรุ่งนี :จากการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ$งจะช่วยยืนยนัว่า เศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลกระทบหรือไม่จาก
การขยายตวัที$ร่วงลงในช่วงใกล้สิ :นปีที$ผ่านมา  “การฟื:นตวัของดอลลาร์ได้รับแรงกระตุ้นจากการดีดตวัของผลตอบแทนพันธบตัรและการเพิ$มขึ :นของ
คาดการณ์เงินเฟ้อ” นกัวิเคราะห์กล่าว  “นั$นสนบัสนุนดอลลาร์ ซึ$งขณะนี :มีโอกาสมากขึ :นในการปรับตวัขึ :นเมื$อเทียบกบัยูโร เนื$องจากดูเหมือนว่าการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของยูโรโซนช้ากว่าสหรัฐ” เมื$อเทียบกบัยูโร ดอลลาร์อยู่ที$ 1.2035 ดอลลาร์ ใกล้กบัระดบัสูงสุดรอบ 9 สปัดาห์ ปอนด์อยู่ที$ 1.3643 
ดอลลาร์ ทรงตวัหลงัการร่วงลง 0.2% ในครั :งก่อน ปอนด์อยู่ที$ 88.19 เพนซ์ต่อยูโร ใกล้ระดบัแข็งแกร่งที$สุดนบัตั :งแต่เดือนพ.ค.ปีที$ผ่านมา ดอลลาร์อยู่ที$ 
105.04 เยน ใกล้ระดบัสงูสดุนบัตั :งแตก่ลางเดือนพ.ย. คาดวา่ข้อมลูที$จะเปิดเผยในวนัศกุร์จะแสดงว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ$ม 50,000 ตําแหน่ง
ในเดือนม.ค. ซึ$งจะเป็นการฟื:นตวัขึ :นเล็กน้อยจากการลดการจ้างงาน 140,000 ตําแหน่งในเดือนก่อนหน้า ขณะที$การพุ่งขึ :นของยอดผู้ติดโควิด-19 ยบัยั :ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ   ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั2งก่อน 

วนัจนัทร์ที$ 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 57.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.8** 54.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.1** 52.9 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.2** 59.1 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 60.7 

 22.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.0%** 0.9% 

วนัองัคารที$ 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื$อมั$นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.9** 50.1 

วนัพธุที$ 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  52.0** 56.3 

 14.00 น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั :งที$ 1/2564   0.50%** 0.50% 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   46.7** 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   45.4** 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   39.5** 38.8 

 20.15 น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   174K** -123K 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   58.3** 57.5 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 57.2 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ :ามนัรายสปัดาห์    -1.0M** -9.9M 

วนัพฤหสับดีที$ 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี :ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั :งแรกรายสปัดาห์   850K 847K 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื :องต้น   -2.7% 4.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื :องต้น   3.6% -6.6% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั$งซื :อภาคโรงงาน   0.7% 1.0% 

วนัศกุร์ที$ 5 ก.พ. 20.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี$ยตอ่ชั$วโมง   0.3% 0.8% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.   55K -140K 

 20.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนม.ค.   6.7% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที$มีการประกาศออกมา 
*ที$มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที$ 29 มกราคม 2021 ซึ$งอาจมีการเปลี$ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


